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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR–

POBLE ACTIU (DL-CUP-PA) PER A L’ACCÉS UNIVERSAL A LA CULTURA, 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 
Els darrers anys a Llorenç s’han viscut situacions que han estat objecte de malestar i rebuig 

per tothom. Actes vandàlics contra la nostra piscina, els contenidors de la brossa, els fanals 

dels carrers... Llenguatge irrespectuós, robatoris a la via pública... I finalment violència, també 

contra les persones.  

L’experiència, el testimoniatge, els rumors, les investigacions... tot sembla apuntar que són 

joves, la majoria menors d’edat, tant de Llorenç com de fora. Nens que han après la violència 

i pel motiu que sigui recorren a ella per poder-se comunicar amb el món. No pretenem pas 

analitzar com si fóssim tècnics, perquè podríem especular mil i un motius d’aquests fets, però 

no cal. Només cal observar l’evidència, i això és l’únic que sabem:  

1- algú actua amb violència en el nostre poble i ens dóna el missatge de que té odi 

sense motiu aparent; 

2- destrueix coses en comptes d’explicar aquest odi amb les eines del llenguatge i 

l’educació emocional que podria haver après a l’escola, al casal d’estiu, a les classes 

de reforç...; 

3- destrueix coses en comptes de cantar i ballar al concert de la festa major amb una 

familiaritat amb la música que podria haver adquirit a l’escola, a l’esplai, a l’escola de 

música...; 

4- fa mal als altres en comptes d’estimar-los amb els valors humans que podria haver 

après a l’escola, a les colònies, a l’activitat esportiva...; 

5- destrueix coses en comptes de passar l’estona fent alguna altra cosa divertida i 

respectuosa que podria haver après en qualsevol activitat de temps lliure fora de 

l’horari escolar. 

 

La reacció immediata pot ser denunciar-ho públicament o prendre mesures coercitives, però 

una reflexió més profunda ens porta a atacar les causes d’aquestes situacions. 

És evident que parlem d’un problema educatiu que amenaça de ple la convivència, aquest 

valor tan preuat que garanteix el futur perquè ha de servir d’exemple cap als més petits. Però 

també parlem d’un problema de desigualtats socials, perquè hi hagi o no hi hagi violència 

juvenil al carrer (la punta d’un iceberg de mancances educatives), cal eradicar les desigualtats 

d’accés a la cultura, l’educació i l’esport per tal de fomentar el ple desenvolupament de les 

persones i la igualtat en habilitats personals. 

Des de la institució es pot aportar un gra de sorra i facilitar l’accés de tots els infants i joves 

a les activitats culturals, educatives i esportives que hi ha al municipi, i així fomentar la 

participació, l’intercanvi cultural i l’aprenentatge de valors. En definitiva, fomentar la 

convivència, i a llarg termini, la plena igualtat. 
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Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següent ACORD: 

 

 
PRIMER. Crear unes bases d’ajuts municipals en concepte de prevenció del risc social en 

infants i adolescents, que permetin bonificar la participació en entitats esportives i d’educació 

no formal de les persones menors d’edat les famílies de les quals es trobin en situació de 

vulnerabilitat. O bé incloure’n la possibilitat en convenis de l’Ajuntament amb cada entitat.     

SEGON. Crear una comissió de tècnics socials i educatius i representants de les entitats 

culturals amb l’encàrrec de crear un protocol d’inclusió en què s’estableixin circuits de 

detecció i acció, per abordar la necessitat que els infants i adolescents de famílies socialment 

vulnerables tinguin l’oportunitat de desenvolupar-se en la vida cultural del poble. 
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